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ABSTRAKSI 


Perilaku konsumen merupakan pencerminan dari perilaku manusia yang sangat 
kompleks yang disebabkan oleh banyak faktor yang saling mempengaruhi. Bagi 
perusahaan yang menjalankan praktek pemasaran memahami perilaku konsumen 
sangatlah penting. Dari pemahaman atas perilaku konsumen terse but dapat 
disusun kebijakan-kebijakan dan strategi pemasaran yang relevan agar dapat 
diterapkan secara efektif untuk mencapai pasar sasarannya. 
Sikap mempunyai peranan yang penting dalam proses pengambilan keputusan dan 
ada kecenderungan yang kuat menganggap bahwa sikap sebagai salah satu faktor 
yang cukup kuat untuk memprediksi perilaku dimasa yang akan datang dan dapat 
membantu pemasar dalam meramalkan pennintaan produk serta mengembangkan 
program pemasaran yang tepat. 
Theory of Reasoned Action merupakan salah satu teori yang menjelaskan 
hubungan antara sikap, minat dan perilaku. Menurut teori yang dikembangkan 
oleh M.Fishbein dan LAjzen ini, perilaku konsumen dapat terprediksi dari minat 
yang positif. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan Theory of Reasoned Action. Analisis 
yang digunakan adalah regresi linier berganda, karena digunakan untuk 
menganalisis pengaruh variabel sikap konsumen, norma subyektif dan pendapatan 
terhadap minat konsumen dalam membeli mobil kijang di Surabaya. Sesuai 
dengan uji hipotesis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa variabel 
sikap konsumen, norma subyektif dan pendapatan secara bersama-sama 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat konsumen dalam membeli 
mobil kijang di Surabaya, dan variabel pendapatan merupakan variabel bebas 
yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap variabel minat, kemudian diikuti 
oleh variabel nonna subyektif dan selanjutnya variabel sikap konsumen Hasil 
penelitian ini juga dapat menggambarkan masih cukup tingginya animo 
masyarakat Surabaya terhadap mobil kijang. Hal ini didukung pula oleh hasil 
penelitian yang menggambarkan sikap konsumen kearah yang positif serta minat 
yang masih cukup tinggi untuk membeli mobil kijang dimasa yang akan datang. 
Oleh karena itu penting bagi perusahaan agar senantiasa tanggap terhadap segala 
perubahan perilaku konsumen, sehingga dapat memanfaatkan dengan baik 
peluang yang ada, khususnya terhadap permintaan mobil kijang dimasa yang akan 
datang. 
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